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Segrarbilden i oktober ”Månadens bild”, tema ”Kämpar”.
Fotograf: Tommy Eriksson. GRATTIS! Fler bilder sid 5.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!
Torsdag 5 dec kl 18.00—Klubblokalen Götgatan 11
PROGRAM:






Årsmötesförhandlingar

Julgröt, skinkmacka m.m.
Redovisning av Klubbmästerskapet
Jury Göran Wagneklev berättar om sitt fotografiska arbete
Lotterier, inkl. medlemslotteriet.

VÄLKOMMEN!
OBS TIDEN!

Mer info sid. 2

Ordföranden har ordet:

FOTO: Barbro Geijer

”Festen”, sjunger Kim Larsen på Spotify just nu. Jag
minns en konsert på Harrys i Falun. En sliten, men helt
underbar musiker. Jag hade velat fotografera denna personlighet. Samma känsla hade jag när vi hörde Leonard
Cohen i Globen i somras. Oförglömliga ögonblick, sådana
som vi normalt sett brukar vilja sätta in i fotoalbumet. Så
fotar väl de flesta människor. Födelsedagar och sommarens största fisk vid stugan. Så fotar kanske inte vi…
Jag har börjat fundera över just detta. Jag håller mig gärna till människor
som motiv. Just därför bestämde sig Tommy Eriksson och jag för att dela
på den kommande utställningen på biblioteket och då välja motiv som inte
är typiskt för oss. Inga människor, inte sport och hundar utan natur.
Man bör ge sig på annat än det invanda, eller hur? I min bokhylla finns ett
antal fina fotoböcker som jag knappt har öppnat. Tänk om man äntligen
skulle ta nästa steg. Verkligen sätta sig in i något av fotografins specialområden. Inte bara testa runt utan verkligen ge sig tid att utvecklas…
Jag minns en tjej i Uppsala. Vi bodde i ett av stadens många studenthem.
Till stället hörde en kyrka. En dag satt hon och spelade på kyrk-orgeln.
Ingen av oss hade hört henne spela förr. Hon var riktigt duktig. Efteråt
berättade hon att hon ett år tidigare beslutat sig för att ge sig ett års tid
med att öva, sen skulle hon vara tillräckligt duktig för att spela i en gudstjänst. Och där satt hon – målmedveten och lycklig.
2014 skulle jag vilja ge mig i kast med en bok som jag köpte på Fotografiska muséet. Att skriva orden här förpliktar... men kanske det kan utmana även dig. Vi får se när/om någon av er kommer att räkna ut vad boken handlar om. Lycka till med dina egna ”årslöften”, även om det är en
stund kvar till nyår.

/Björn
Årsmöte: Vid årsmötet tas en avgift på 25:- upp. Du får då gröt och
skinkmacka, kaffe mm. Dessutom två lotter till möteslotteriet.
Bland de närvarande utlottas dessutom en inramad naturbild skänkt av
Björn Wiksten.
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BIBLIOTEKET
I 12 ramar inne på Söderhamns Stadsbibliotek har Kameraklubben en
ständigt pågående fotoutställning. Just nu delas bildramarna av Tommy
Eriksson och Björn Wiksten, som visar naturbilder.
Flera kan alltså dela ansvaret för en utställningsperiod.
Du som är intresserad av möjligheten tar kontakt med Herman Claesson.
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Riksförbundet Svensk Fotografis årsbok 2013/2014
har kommit!
I årsboken publiceras bilder tagna av
medlemmar i Sveriges fotoklubbar. I år
återfinner vi en bild tagen av Per-Håkan
Laurin, samt två bilder tagna av Björn
Wiksten. Vi gratulerar till detta!
Kameraklubben har liksom tidigare
år köpt in ett antal böcker, vilka
finns till försäljning för 140:Årsboken finns nu också i vårt Bibliotek!

Per-Håkans foto i årsboken.
”Slutna ögon”

Ännu en ny bok i klubbens bibliotek
I samband med utställning på Galleri
MAZARIN har vi köpt in denna fina bok.

Botanisera gärna i hyllorna i samband
med våra aktiviteter.

Våra böcker är till för att läsas!

Per-Håkan Laurin och Björn Wiksten
fick f.ö. nyligen en av sina gemensamma bilder av en kroppsmålning publicerad i en Årsbok i USA.

Björn Wiksten placerade sig nu i november på
3:e plats och fick ytterligare en bild uttagen
för visning i RiksTemaFototävlingen, arrangerad av Skara Fk, på temat
”Känslor”.
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Månadens bild i november..

Månadens bild hade denna gång temat

”Kämpar”. Tommy Eriksson vann stort
både poängmässigt, samt genom att placera sig med båda sina bilder. Vinnarbilden visas på Reflexens framsida.

På delad 2:a plats Kenneth
Andersson (ovan)
och Tommy Eriksson (överst
till höger)

3:a blev Jan-Olof Hedström.
Den gamla byggnaden kämpar
mot tidens tand...

Triangelknäppen 2013
I år lämnade vandringspriset Alfta/Edsbyn för att under ett års tid trona
hos Bollnäs fotoklubb. Vi får glädja oss åt att Herman Claesson vann både
färg påsikt och den digitala klassen.
GRATTIS Bollnäs och Herman!
5

SÖDERHAMNS KAMERAKLUBBS
FOTO- OCH BILDKRYSS 2013

Löst av:…………………………………………………………………………………………………………………….
Adr:…………………………………………………………………………………………………………………………...…..

Skicka lösningen till Sture Claesson, Adr: Hägnav. 26, 826 62 Norrala, senast
28/2 2014. Du kan vinna en trisslott, som utlottas bland de rätta lösningarna.
LYCKA TILL !
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Kalendern hösten 2013:
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1
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Redovisning av HM i Edsbyn.
ÅRSMÖTE Resultat av KM mm. Jury Göran Wagneklev.

Detta nummer av Reflexen är framtaget av Björn Wiksten

Månadsmöten och bildkvällar drar igång klockan 19.00
Årsmötet kl 18.00

..FÖRST
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KLUBBKASSAN

Söderhamns Kameraklubb, styrelsen med mera
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Björn Wiksten
Sture Claesson
Herman Claesson
Camilla Bergström
Jan-Olov Hedström
Kenneth Andersson
Tommy Eriksson

Lokalansvarig
Tävlingsledare
Revisorer
Valberedning

070-581 12 71
0270-416 13
0270-152 47
073-084 47 70
070-747 59 27
072-5783243
070-544 88 66

b.wiksten@telia.com
sture.c@soderhamn.com
herman.claesson@gmail.com
lamilla_bergstrom@hotmail.com
janolof.hedstrom@telia.com
kneten677@hotmail.com
tommy.b.eriksson@soderhamn.com

F.n. styrelsen gemensamt
Utses vid behov av styrelsen
Birgit Lundgren, Britt-Inger Flodin Revisorsuppleant Mats Holm
Christer Grehn , Håkan Einarsson (sammankallande)

Medlemsavgift:

220 kr för fullbetalande medlem och 60 kr för studerande och
familjemedlem
Klubbens postadress: Söderhamns Kameraklubb, c/o Claesson,
Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA
Klubbens lokal:
ABF-huset, Götgatan 11, Söderhamn
Klubbens plusgiro:
66 99 43 - 3
E-postadress:
s.kameraklubb@gmail.com
Hemsida
www.soderhamnskameraklubb.se
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Föreningsbrev

PORTO

ADRESSLAPP

KÖPMANGATAN 10 SÖDERHAMN TEL 0270-15576
Gynna våra annonsörer - handla i Söderhamn
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Avsändare: SKK, c/o Claesson, Hägnavägen 26, 826 62 NORRALA

annons

